
DEBBIE WAITKUSOVÁ32

Po  zakoupení košíku s  drivingovými 
míči (obvykle 50–100 Kč) se přesune-
te i s holemi na cvičné plochy, kde tré-
nují další golfisté.

POZNÁMKA OHLEDNĚ NÁKUPU 
DRIVINGOVÝCH MÍČŮ: pravidla se 
mohou místo od  místa lišit, můžete 
dostat košík míčů do ruky, nebo dosta-
nete paragon, který ukážete obsluze 
venku, nebo žeton do automatu, který 
vám vysype míče do  košíku. Míče již 
mohou být připravené v prostoru pro 
odpalování. Pro jistotu si nechte para-
gon u sebe, kdybyste ho museli před-
ložit obsluze. V  případě, že si budete 
brát míče z  automatu, PŘESVĚDČTE 
SE NEJPRVE, ŽE MÁTE U  VYDAVA-
ČE PŘIPRAVENÝ KOŠÍK. Pokud na  to 
zapomenete, míče se vysypou na zem 
všude okolo vás. A nebude to poprvé, 
co se tak stane.

Ještě než začnete odpalovat míče, je 
potřeba se rozcvičit a  připravit tak 
tělo na  trénink. To je velmi důleži-
té, protože na  DR odpalujete rychleji 
za sebou, než když hrajete na hřišti.

Obecně se doporučuje začít s  golfem 
pod vedením trenéra. Rychleji dosáh-
nete vyšší herní úrovně, a o  to víc si 
budete hru užívat. Vyberte si trenéra 
na doporučení nebo si ho můžete vy-
hlédnout a vybrat přímo při jeho prá-
ci na  driving range, podle toho, kdo 
vám vyhovuje. 
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Během rozcvičování můžete sledovat ostatní golfisty. Často jsou to pokročilí hráči 
a můžete se u nich inspirovat. Všimněte si, jaký mají grip, pokrčení kolen, pozi-
ce chodidel, držení hlavy a celého švihu. Vidět hráče odpalovat jeden skvělý míč 
za druhým stojí za to. Pokud vám přijde trapné sledovat někoho při švihu, zeptejte 
se, jestli mu to nebo jí nevadí.

Se kterou holí odpalovat jako první?
Začněte s wedge, je to vaše nejkratší hůl a to vám umožní dostat do švihu lehkost.
Všimněte si barevných praporků v dopadové zóně míčů před vámi. Vyberte si je-
den jako váš cíl a při odpalech miřte důsledně přímo na něj.

Pokaždé sledujte, kam míč dopadne, protože máte důležitý úkol najít mezi holemi 
tu, se kterou hrajete stometrové odpaly. Buďte trpěliví, protože v začátcích není 
váš švih konzistentní (to znamená, že zatím švih není stejný jeden jako druhý). 
Možná budete muset na tréninková odpaliště několikrát, než zjistíte, která z va-
šich holí je vhodná na stometrovou vzdálenost.

Vaše stometrová hůl:
Klíč od království
Jakmile zjistíte, se kterou holí hrajete přibližně 100 metrů, získáte v golfu velkou 
výhodu. Jak velkou? Je možné parafrázovat nesmrtelná slova Neila Armstronga: „Je 
to malý krůček pro člověka, ale velký krok pro lidstvo.“ Proč?

V ětšina golfistů trénuje raději odpaly 
z trávy, ale v některých tréninkových 

zařízeních se odpaluje z  umělých roho-
ží. Nebolí to, ale hráč nemá ten správný 
pocit jako při odpalech z trávy. Na levé či 
pravé straně rohožky můžete také najít 
gumová týčka.
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Nyní víte, jak daleko hrajete jednot-
livými železy ze svého bagu, což je 
nesmírně důležité pro hru na  hřišti. 
Přečtete si o tom více kapitole 20. 

Místní pravidla hřiště a skórkarty.
Pokud hrajete 100 metrů se 7-žele-
zem, přidejte přibližně 10 metrů ka-
ždé následující holi s  nižším číslem, 
a  stejnou délku odečtěte každé další 
holi s vyšším číslem. Použitím tohoto 
vzorce se dá odhadnout, že 6-železem 
zahrajete okolo 110 metrů; 5-železem, 
120 metrů. Na druhou stranu 8-žele-
zem zahrajete okolo 90 metrů; 9-žele-
zem kolem 80 metrů.

Rozdíl v  délce ran mezi jednotlivý-
mi holemi je tak přibližně 10 metrů. 
Když potřebujete odpálit míček dál 
než železy, použijete dřeva. Ačkoli 

jsou nyní vyrobené z kovu, kdysi se hlavy holí vyráběly ze dřeva. Název se udržel 
i po vylepšení technologie výroby.

Obecně máme tři druhy dřev: drivery, fairwayová dřeva a hybridy. Driver se 
považuje za  1-dřevo. Je to nejdelší hůl v  bagu a  pro většinu golfistů je to nejná-
ročnější hůl pro kontrolu nad míčem. Nejčastější fairwayová dřeva jsou 3-dřevo, 
5-dřevo a 7- dřevo. Ano, můžete je použít na fairwayi, stejně tak jako při hře z týč-
ka. Ve skutečnosti většina začínajících golfistů hraje z týčka 3-dřevem kvůli lepší 
kontrole raději než driverem.

Hybridní hole kombinují charakteristické rysy dřev a želez. Můžete je používat 
na  odpališti i  na  fairwayi. A  když už najdete svůj míček v roughu (neposekaná 
tráva mimo fairway), často zahrajete lépe hybridem než dřevem nebo železem. Po-
kud máte v golfovém setu jednu nebo dvě hybridní hole, pak vám v bagu nahrazují 
dlouhá železa.  
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Po  rozehrání se s   železy na  driving 
range odehrajte pár míčů z  týčka 
hybridem (hybridy). Pak to samé s  5- 
a  3-dřevem a  ještě možná další míče 
s driverem.

Když cítíte, že už jste pro dnešek ode-
hráli dostatek míčů, ale ještě vám něja-
ké míče zbyly, klidně je tam nechte pro 
další golfisty. Je to laskavost, která se 
cení (ačkoli driving range na tom tratí).

Drivingové míče jsou cvičné míče, 
vyrobené právě pro driving range. Dá 
se s  nimi dokonce kontrolovat vzdá-
lenost. Jsou vhodné pro trénink, ale 
nikdy s  nimi nehrajte na  hřišti, to je 
proti golfové etiketě.

„Drivy jsou pro zábavu, paty pro prachy.“
Toto golfové rčení uslyšíte milionkrát, a  to je v  pořádku. Vyjadřuje jednu z  nej-
větších pravd v golfu: přibližně polovina vašich úderů během hry na hřišti budou 
paty a rány na krátkou vzdálenost z okolí greenu. To platí i u profesionálů. Když 
dokážete zlepšit patování (což je ta nejjednodušší cesta ke zlepšení), pomůže vám 
to získat sebevědomí. (A to jste si mysleli, že patování je pro flákače!) 

Určitě si najděte čas pro trénink krátké hry – chipping, pitching a putting. Tady 
můžete udělat ve své hře největší posun.

V ybavení tréninkových ploch se vel-
mi liší. Někde je pouze driving range, 

zatímco jinde je i  putting green. Další 
mají navíc ještě chipping green a  cvičný 
bunker. Než začnete patovat, ujistěte se, 
nejste na chipping greenu – mohl by vás 
někdo trefit.
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